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 الفصل األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث .أ 

كون يالتعليم ىو شيء يلعب دورًا ىاًما يف حياة الناس. و بدون التعليم لن 
لألمورالديني  و ات يف الردد ضلو شيء أضل.. و تعليم اللغ  العدبي  ممم ددا لي َت تغي

ضحسب، ولكن أيلا لكي نستطيع أن نرمم علوما أخدى. و نستطيع أن االقتصادي  
نتكلم بتلك اللغ  مباشدة أو كانت اللغ  العدبي  استخدمت كالوسيل  االتصالي  بُت 

 .م يف العاملاألم
ضإن لنا أن نرخد هبذه اللغ  اليت شدضما اخلالق ورضع قدرىا وأعلى شأهنا، وغدت 

بالعادلي  نظدا لإلىتمام ادلتزايد على النم. من معارضما، و اإلقبال ادلتنامي على  أددر
العدبي  واإلسالمي  اليت تعك  ىوي  األم    تعلمما. ضمي إىل دانب كوهنا وعاء للثقاض

ومقومات حلارهتا اللارب  يف دذور التاريخ، تعترب أيلا مرتاح للمعارف الديني  و 
 قدآن الكدمي والسن  النبوي  الشدير .الدوحي  لكوهنا لغ  ال

ضلال عن ذلك، تشك. اللغ  العدبي  إحدى أىم اللغات العادلي  احلي ، و ذلك 
باعًتاف رمسي من ادلنظمات الدولي  وعلى رأسما األمم ادلتحدة اليت تعد إحدى لغاهتا 

عترب اللغ  اخلم  ادلعتمدة إىل دانب اإلصلليزي  والردنسي  واإلسباني  والدوسي ، كما ت
الديني  ألكثد من مليار ونصف مسلم يف العامل حيتادوهنا يوميا لتالوة القدآن الكدمي 
وأداء الصالة، ضال إسالم بال قدآن وال قدآن بدون لغ  عدبي  حيث إهنا لغ  القدآن 
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الكدمي، و تالوة القدآن وتدبد آياتو أمد ضدوري لك. مسلم. و العدبي  بطبيع  احلاذلي 
و قال اإلمام الشاضعي:  1م آيات اهلل.مد على ضغات اليت تعُت ادلركد وادلتدبّ أقدر الل
 2.وك. مسلم أن يتعلم من لسان العدب ما يبلغ دمده يف أداء ضدض  ى"جيب عل

و يف احلقيق ،  3ضبدأ تعليم اللغ  العدبي  للناطقُت بغَتىا يف القدن السابع عشد.
ممارات الطالب يف  ًتقي و لعليم اللغ  مودّ تعليم االتصال. و لذا، ت ىي تعليم اللغ 

و كتابيا. وادلمارات ىي ممارة االستماع و الكالم و القداءة و ن أا كااالتصال شرميّ 
 الكتاب . 

اللغوي  ىي ممارة الكالم، و الكالم ىو النشاط اللغوي ادلمم يف  اتمن ادلمار 
 .ضكار والشرويدة ببالو األطااحلياة اليومي  كان اإلنسان بو حياول أن يعرب عن ك. سل
 4.دون التعبَت عن نرسو اليعدف اإلنسان ما ضكده وشعده

و أما تعديف الكالم ىي ادلنطوق الذي يعرب بو ادلتكلم عما يف نرسو من 
ىادسو، أو خاطده، وما جيول خباطده من مشاعد وإحساسات، وما يزخد بو عقلو من 

علومات، أو ضلو ذلك، يف طالق  رأي أو ضكد، وما يديد أن يزود بو غَته من م
، اللغ  ىي  و كذلك تعديف اللغ 5وانسياب، مع صح  يف التعبَت وسالم  يف األداء.

الكالم ادلنطوق ال الكالم ادلكتوب. ىذه العبارة تدلنا إىل معدض  أن أساس اللغ  ىو 
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ص.  ألن اللغ  يف األ ،الكالم. وتعد ممارة الكالم إحدى ادلمارات اللغوي  األساسي 
 .كالم

 يرشد ضكانت ممارة الكالم ىي ادلمارة األساسي  بعد ممارة االستماع. كما قال
متث. غاي  من غايات  م  "الكالم يف اللغ  الثاني  من ادلمارة األساسي  اليتيأمحد طع

وتشتم. ممارة 6."خدينالدراس  اللغوي  وإن كان ىو نرسو وسيل  لالتصال مع اآل
نتادي  تتطلب من ادلعلم إ. الكالم ىو ممارة يوالتعبَت الشرمالكالم على احملادث  

القدرة على استخدام األصوات بدق  والتمكن من الصيغ النحوي  ونظام وتدتيب 
 أياحلديث  اجلم. الكلمات حىت تساعد على التعبَت عما يديده ادلتكلم يف مدادف

للحديث كما أن  أن الكالم عبارة عملي  ذكي  تتلمن داضعا للمتكلم مث ملمونا
، ومعٌت ىذا أن الكالم ىو عملي  تبدأ  ً الكالم تعترب عملي  انرعالي  وادتماعي

 7.يعملي  اتصال صوتي  مع متحدث من بناء اللغ  يف موقف ادتماع متامإبينتمتو 

حقيق  ندى أن دراس   حاليا،إىل حال  تدري  اللغ  العدبي  بإندونيسيا  النظدب
سيا ال يزال بعيدا عن كلم  شلتاز وال ديد. ألن يف األكثد دراس  ياللغ  العدبي  بإندون

اللغ  العدبي  تًتكز إىل شدح ادلدّرس، يبُت أمام الرص. والطالب ضقط دالسون و 
  عند الطالب. ويرات اللغامادليستمعون إىل شدح ادلدّرس بدون عملي  لتدمَت إحدى 

الكالم، لذا البد ىناك تدريب عند يف ممارة  شلتازا عدضنا بأن لي  لك. طالبلقد و 
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سيا واثق من نرسو ينو الطالب لدضع ممارة كالممم حىت يكون مجيع الطالب بإند
 عندما يتكلم باللغ  العدبي .

إىل ىذا اليوم تودد ىناك كثَت من منوذج التعلم لدضع  نتائج عملي  التعلم، و منما 
 ًتقي يق  ادلناظدة إحدى طديق  ليعٍت طديق  ادلناظدة. و دع. ادلعلم يف ادلدرسات طد 

اآلن قد أصبح ادلناظدة  إىلاألضكار ِدقَّ  عند الطالب و لتنمي  التعاون بينمم. و 
 إحدى مسابق  الدولي  بُت الطالب يف مجيع العامل.

ىي النظد بالبصَتة من اجلانبُت يف  8قال اجلدداين وادلناوي يف تعديف ادلناظدة:
يف الًتبي ، تكون للمناظدة ىذا دور ممم يف و للصواب.  النسب  بُت الشيئُت إظمارا

كما قالت خدجي  يف كتاهبا " علم النر  الًتبوي " التعلم ىو "عملي    9عملي  التعلم.
تدبوي  يف نر  اإلنسان الذي جيتمد مبشكالت بُت منوذج اخلاص وبُت نتائج التراىم 

 الذين يكّونون ادلعٌت من ُتلوقاجلديد عن العامل كنتائج البناء، ألن الناس ىم ادلخ
 خالل األنشط  اإلدتماعي  واحملادث  وادلناظدة."

 من مزايا طديق  ادلناظدة ىي: 1٠و قالت يوانيتا:

 الستيعاب الطالب يف ضمم الدراس  . أ
 ا للطالب على أن تكون حامس تدريبً  . ب
  يف تعبَت آرائممئُتا للطالب أن يكونوا دديتدريبً  . ت
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عبد اللطيف سالمي. إن للمناظدة ضوائد عديدة على وأيلا كما قال الدكتور 
ادلستوى التعليمي، تروق يف آثارىم كثَتا من األنشط  التعليمي  األخدى، ضعلى سبي. 
ادلثال ال احلصد ديكن سدد بعض اآلثار اإلجيابي  للمناظدة من الناحي  اللغوي  و 

 :11تلخيصما يف اآليت

 التدرب على التحدث باللغ  العدبي   .أ 
 تنمي  ممارات اخلطاب اللغوي  .ب 
تدسيخ عملي  التعلم و خصوصا الناحي  اللغوي ، ضمن خالل إعداد الطلب   .ج 

للمناظدة نستطيع أن نتعدف على دوانب القصور اللغوي لديمم، و توضَت 
سند لغوي ديكنما من صق. مماراهتم، و عالج مواطن اللعف اللغوي 

 لديمم.
ادث ، واإلستماع، والكتاب ، والقداءة، تنمي  رلموع  من ادلمارات مث.: احمل .د 

 والتركَت الناقد واإلبداعي، والقدرة على احملاد .
إستخدام األدل  و احلجج شلا ينمي ممارة التدقيق اللغوي لديمم، وجيعلمم  .ه 

 حيدصون على جتنب ما قد يؤدي إىل ضعف أدائمم.
ه من ممارات توضَت مناخ يرتح الباب امام الطلب  للتطبيق العملي دلا تعلمو  .و 

 لغوي .
صق. ممارة التعبَت، و جتميع اإلضكار وانتقاؤىا واستدعاؤىا حُت يلزم األمد  .ز 

 يف أثناء التعبَت الكتايب أو الشرمي.
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يف . باکنبارومدين  ادلدارس يف  ىحدإىيباکنبارو الدينّي  للبنات نوي  اادلدرس  الث
ىذه ادلدرس  ُدرس ضيما اللغ  العدبي . وقد طبق ادلدّرس طدق التعليم ادلختلر  مث. 

ب وعستتادلناقش ، والسمعي  الشروي ، وادلباشدة، وغَت ذلك. لذلك  يُرًتض أن 
 باللغ  العدبي  ديدا.  نعن أن يتكلممواد اللغ  العدبي  ويستطلبات الطا

 ند من الطالبات يف ىذه ادلدرس  ما زلثكتوقع، ضاألادلولكن يف الواقع لي  كما 
 اللغ  العدبي  وال سيما ممارة الكالم. وذلك يظمد من خالل الظواىد ُتعبو غَت مست

 التالي  اليت وددىا الباحث يف البحث التمميدي : 

 ىف إداب  األسئل  باللغ  العدبي  بعد الشدح.  الصعوب  لديمنّ  من الطالباتكثَت  . أ
 يف استخدام ادلرددات أثناء التكلم.  الصعوب  لديمنّ  من الطالبات كثَت . ب
 التكلم باللغ  العدبي  أمام الرص..  خيرن يف من الطالباتكثَت  . ت
 كثَت من الطالبات اليتكلمن باللغ  العدبي  أثناء التعلم. . ث

و من اإلخًتاعات و ادلشكالت ادلكتوب ، اصلذب الباحث أن يصمم تعليم ممارة 
اس  تعليم ادلناظدة ألن ادلناظدة تستطيع أن جتذب االىتمام و هً  جالكالم بنموذ 
أن يقوم  باحثم و لو ودد ضيما شاذا يف تدكيب اجلم.، لذا يديد الالطالبات للتكلّ 

لترقية  اللغة العربيةفي تعليم ة استراتيجية المناظرة فعالي  "بالبحث حتت ادلوضوع 
 "باکنباروالديني ة للبنات  المدرسة الثانوية الباتمهارة الكالم لدى ط
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 مشكالت البحث .ب 
 ناقص. يف إداب  األسئل  باللغ  العدبي  منّ اعتماد الطالبات على أنرس .أ 
 .اختيار الكلمات التام  عند احملادث شّكت الطالبات يف  .ب 
 . منخرل  دواضع الطالبات للتكلم باللغ  العدبي   .ج 
 ضعايل.يف إحياء اللغ  العدبي  غَت بيئ  التعليم كانت  .د 
 تنظيم التعليم بنموذج تعليم ادلناظدةمن األغداض و ادلواد و الطديق  و التطبيق. .ه 

 

 البحث د  ح .ج 
ضعالي  يف ىذا البحث، حدد الباحث ىذا البحث يف  يتوددمن ادلشكالت الت

ممارة الكالم لدى طالبات ادلدرس   لًتقي اللغ  العدبي  يف تعليم ادلناظدة  اسًتاتيجي 
 باکنباروالدينّي  للبنات الثانوي  

 
 أسئلة البحث .د 

 لًتقي   اللغ  العدبي  ضعاليف تعليم ادلناظدة اسًتاتيجي  أما سؤال البحث ىو "ى. 
 .باکنباروالدينّي  للبنات ممارة الكالم لدى طالبات ادلدرس  الثانوي  
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 أهداف البحث .ه 
 ادلناظدة باللغ  العدبي  اسًتاتيجي ضعالي  استخدام دلعدض   ىو أما اذلدف البحثو 
 .باکنباروالدينّي  للبنات طالبات ادلدرس  الثانوي  لدىممارة الكالم  تنمي ل

 أهمية البحث .و 
 عن باکنباروالدينّي  للبنات ادلدرس  الثانوي  يف لزيادة ضمم مدرس اللغ  العدبي  . 1

 طديق  تعليم ادلناظدة.
 .باکنباروالدينّي  للبنات ادلدرس  الثانوي   الباتممارة الكالم لدى ط قي لًت . 2

 البحث مصطلحات .ز 
 ادلصطلحات ادلتعلق  هبذا ادلوضوع ضيما يلى : يوضح الباحث معاينو 
 12الرعالي  ىي ادلؤثد، الذي يؤدي إىل نتائج.. 1
 نشاط ليحص. على األىداف ادلنشودةىي ُخط  ُمَدقِّق  يف إسًتاتيجي  . 2

 13.ادلخصوص 
 ادلعدض  القادرين على احلديث عن من ذوي ىي عملي  اتصالي  بُت ضدقتُتادلناظدة . 3

 ادلناظدة عملي  رلادل  الدأي بُتيديا إندونيسيا، بيف ويكيو . 14موضوع معُت
 ا أو ضدق  يف ادلناقش  و حتلي. ادلسأل  و الترديق.قومُت أو أكثد، إما شخصً 

 15.للتعبَت ممارة نطق األصوات أو األلراظىي الكالم ممارة . 4
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